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Περύληψη
Η παξνχζα εξγαζία έρεη σο βαζηθφ ζηφρν ηελ παξνπζίαζε πξαγκαηηθψλ
πεξηπηψζεσλ πξντφλησλ (real cases) πνπ έρνπλ ελζσκαησκέλνπο αηζζεηήξεο, ξφινο
ησλ νπνίσλ είλαη ε θαηαγξαθή θαη απνζηνιή δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ δσηηθά
ζηνηρεία ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο. Οη θαηεγνξίεο ζπζθεπψλ πνπ κειεηψληαη έρνπλ
πξαθηηθή εθαξκνγή ζε δχν βαζηθνχο ηνκείο: ηελ πξνζσπηθή πγεία θαη ηε ζσκαηηθή
άζθεζε. Τα δεδνκέλα πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί θαηαιήγνπλ είηε ζηνλ ρξήζηε είηε
απνζεθεχνληαη ζε θεληξηθφ server,ζηνλ νπνίν έρεη πξφζβαζε κφλν ην
εμνπζηνδνηεκέλν ηαηξηθφ θαη λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ, γηα επεμεξγαζία θαη
ππνζηήξημε ζηε ιήςε απνθάζεσλ.
Σηε ζπλέρεηα γίλεηαη ηαμηλφκεζε θαη νκαδνπνίεζε ησλ ζπζθεπψλ, κε βάζε ηελ
θαηεγνξία ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη, ηα ραξαθηεξηζηηθά, ηε ρξήζε θαη ηε
ζπλδεζηκφηεηα ηνπο ψζηε λα είλαη δηαθξηηή θαη ζαθήο ε ιεηηνπξγία ηεο θάζε νκάδαο.
Επηπιένλ πξαγκαηνπνηείηαη αλάιπζε ησλ πιενλεθηεκάησλ/κεηνλεθηεκάησλ ησλ
ζπζθεπψλ κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία κηαο ζθαηξηθήο εηθφλαο γχξσ απφ ηνπο
αηζζεηήξεο.
Τζλοσ αναφζρονται τα ςυμπεράςματα τησ μελζτησ καθώσ και προτάςεισ για μελλοντική
ζρευνα.

Abstract
This study’s main objective is the presentation of real cases (real cases of products)
that have built- in sensors, whose role is to record and send data on vital parts of the
human body. The devices that have been studied have practical application in two key
areas: personal health and physical exercise. The recorded data end up either to the
user or are stored on a central server which is accessible only to authorized medical
and nursing staff for processing and decision support.
Subsequently the devices are sorted and divided into groups based on the category
that includes, the devices’ features, usage, and their connectivity in order each group’s
function to be distinct and clear. Furthermore an analysis of the advantages /
disadvantages of the devices is made in order to create a comprehensive picture about
the sensors.
Finally the results of the study and suggestions for future research are mentioned.
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Παρουςύαςη θϋματοσ
Πιένλ ην πξνζδφθηκν δσήο έρεη απμεζεί ζεκαληηθά ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ. Απηφ
έρεη σο απνηέιεζκα ηελ επηβάξπλζε ηεο ηαηξνθαξκαθεπηηθήο δαπάλεο. Παξάιιεια
είλαη αδήξηηε αλάγθε ησλ αλζξψπσλ λα γλσξίδνπλ άκεζα θαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν
δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπο. Καζψο ε ζσκαηηθή άζθεζε
είλαη ε πξνυπφζεζε γηα θαιή πγεία ε θαηαγξαθή ησλ δσηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ
αλζξψπηλνπ ζψκαηνο είλαη επηβεβιεκέλε. Απάληεζε ζε απηά ηα δεηήκαηα κπνξεί λα
πξνζθέξεη ε ζεκεξηλή ηερλνινγία κέζσ ησλ αηζζεηήξσλ.
Πνιιέο εηαηξίεο πςειήο ηερλνινγίαο έρνπλ δεκηνπξγήζεη, ιφγσ θαη ηνπ ρακεινχ
θφζηνπο, ζπζθεπέο κε ελζσκαησκέλνπο αηζζεηήξεο κε ζθνπφ ηελ
απνηειεζκαηηθφηεξε παξαθνινχζεζε ηεο πγείαο ηνπ αζζελνχο θαζψο θαη ηελ άκεζε
επέκβαζε ζε πεξίπησζε αλάγθεο. Φξεζηκνπνηψληαο ηηο ζπζθεπέο απηέο άλζξσπνη κε
ρξφληεο παζήζεηο δελ είλαη ππνρξεσκέλνη πηα λα παξακέλνπλ γηα κεγάιν ρξνληθφ
δηάζηεκα ζηα λνζνθνκεία δηφηη είλαη εθηθηή ε παξαθνινχζεζε ηεο πγείαο ηνπο απφ
ην ζπίηη.
Σεκαληηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ νξζή ιεηηνπξγία ησλ ζπζθεπψλ απηψλ απνηειεί ε
πξνζηαζία ηνπ δηθηχνπ κεηάδνζεο πιεξνθνξηψλ ψζηε ε πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα λα
επηηξέπεηαη κφλν ζε εμνπζηνδνηεκέλνπο ρξήζηεο γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ απνξξήηνπ
ησλ πιεξνθνξηψλ.
Είλαη αλαγθαίν νη αηζζεηήξεο ζην κέιινλ λα κελ έρνπλ άκεζε επαθή κε ην ζψκα
ψζηε λα εμαιείθνληαη νξηζκέλνη πεξηνξηζκνί πνπ ππάξρνπλ ζηελ ρξήζε ηνπο. Έλαο
ηξφπνο επίηεπμεο ηνπ ζηφρνπ απηνχ είλαη ε ηνπνζέηεζε κηθξνηζίπ κε
ελζσκαησκέλνπο αηζζεηήξεο θάησ απφ ην δέξκα. Επηπιένλ ρξεηάδεηαη ε ελέξγεηα
πνπ θαηαλαιψλεηαη απφ ηηο ζπζθεπέο λα είλαη ρακειφηεξε, γηα ηελ απνθπγή ηεο
ζπρλήο επαλαθφξηηζεο ηνπο, έηζη ψζηε λα θαηαζηνχλ ρξεζηηθφηεξεο. Πξφθιεζε
απνηειεί ε απνδνρή θαη εθαξκνγή ηεο λέαο ηερλνινγίαο ηφζν απφ ην ηαηξηθφ θαη
λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ φζν θαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο ρξήζηεο.
Η ηάζε δείρλεη πσο φιν θαη κεγαιχηεξα πνζά επελδχνληαη ζε απηφ πνπ νλνκάδεηαη
m-Health.Μειέηεο δείρλνπλ πσο ζε κεξηθά ρξφληα απφ ζήκεξα πξφθεηηαη λα
εθαξκνζηεί έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα ελζσκαησκέλσλ αηζζεηήξσλ ησλ νπνίσλ
ηα δεδνκέλα ζα απνζεθεχνληαη εμ’νινθιήξνπ ζε αξρηηεθηνληθή cloud.
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Ειςαγωγό
Σχκθσλα κε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Υγείαο κέρξη ην έηνο 2020,νη άλζξσπνη
ειηθίαο άλσ ησλ 60 εηψλ ζα μεπεξλνχλ ζε πιεζπζκφ ηα παηδηά θάησ ησλ 5 εηψλ. Τν
έηνο 2047 νη άλζξσπνη άλσ ησλ 60 εηψλ ζα αξηζκνχλ πεξίπνπ 2 δηο, ζε ζρέζε κε ηα
841 εθαηνκκχξηα πνπ αξηζκνχλ ζήκεξα. Πεξίπνπ ην 80% ηνπ ειηθησκέλνπ
πιεζπζκνχ ζα βξίζθεηαη ζε ρψξεο κε κηθξνκεζαίν εηζφδεκα. Σηηο ΗΠΑ αλακέλεηαη
νη άλζξσπνη ηεο ηξίηεο ειηθίαο λα δηπιαζηαζηνχλ ζηα 70 εθαηνκκχξηα κέρξη ην
2025.Απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ ζα είλαη ν ηξηπιαζηαζκφο ησλ δαπαλψλ γηα
πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε ζε πεξίπνπ $ 5,4 ηξηο ζε ζρέζε κε απηά πνπ είραλ δαπαλεζεί
ην 2004.Απηφ αληηπξνζσπεχεη ην 20% ηνπ Αθαζάξηζηνπ Εγρψξηνπ Πξντφληνο ησλ
ΗΠΑ. Οη ρξφληεο αζζέλεηεο απνηεινχλ ην 78% ησλ ζπλνιηθψλ δαπαλψλ πγεηνλνκηθήο
πεξίζαιςεο ησλ ΗΠΑ.( Lav Gupta ,2014, p. 1-2) Τν θφζηνο αλά αζζελή ζηηο πέληε
απφ ηηο πην δαπαλεξέο ρξφληεο παζήζεηο ζηηο ΗΠΑ είλαη: $39,6 δηο (ζηεθαληαία
λφζνο), $19,8 δηο (θαξδηαθή αλεπάξθεηα), $ 11,4 δηο (δηαηαξαρέο ηεο ςπρηθήο πγείαο),
$8,2 δηο(ρξφληα απνθξαθηηθή πλεπκνλνπάζεηα)θαη $7,4 δηο (δηαβήηεο).Είλαη θαλεξφ
πσο έλα θνκκάηη ηνπ πνζνχ πνπ δαπαλάηαη κπνξεί λα εμνηθνλνκεζεί. Πεξίπνπ ην
95% ησλ $ 1,75 ηξηο πνπ δαπαλνχλ νη ΗΠΑ γηα ηελ πγεία πεγαίλεη γηα λα θαηεπζχλεη
ηηο ηαηξηθέο ππεξεζίεο, ελψ πεξίπνπ ην 5% δηαηίζεηαη γηα ηελ πξφιεςε αζζελεηψλ. Η
ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ δαπαλψλ δίλεηαη ζηελ δηακνλή ζην λνζνθνκείν θαη ζηελ
επηβιεπφκελε πεξίζαιςε. Μφλν ην 5% δαπαλάηαη γηα ηελ πξφιεςε. Επνκέλσο είλαη
επηηαθηηθή ε αλάγθε κηαο ξηδηθήο αιιαγήο ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν πξνζθέξεηαη ε
πεξίζαιςε. Οη πξφζθαηεο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο ζηηο αζχξκαηεο επηθνηλσλίεο θαη
ζηα δίθηπα αζχξκαησλ αηζζεηήξσλ επέηξεςαλ ην ζρεδηαζκφ ρακεινχ θφζηνπο,
έμππλσλ, κηθξψλ θαη ειαθξψλ αηζζεηήξσλ πνπ κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ ζην
αλζξψπηλν ζψκα, δεκηνπξγψληαο έλα αζχξκαην δίθηπν πνπ παξαθνινπζεί δηάθνξεο
δσηηθέο ελδείμεηο γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. Επίζεο παξέρεη αλαηξνθνδφηεζε ζε
πξαγκαηηθφ ρξφλν απφ ην ρξήζηε ζην ηαηξηθφ πξνζσπηθφ κέζσ SMS/e-mail. Έηζη
αλαπηχρζεθε έλαο κεγάινο αξηζκφο αηζζεηήξσλ, νη νπνίνη ρσξίδνληαη ζε δηάθνξεο
θαηεγνξίεο αλάινγα κε ηε ρξήζε ηνπο. (WenyaoXu et al. ,2015,p.2-3)
Οη θχξηεο απαηηήζεηο γηα αζχξκαηα δίθηπα ηαηξηθψλ αηζζεηήξσλ (Wireless Medical
Sensor Networks) είλαη (Nusrat Fatema.et al.,2014,p7-8):
1. Αξιοπιζηία και Δςπωζηία: Οη αηζζεηήξεο πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ αμηφπηζηα
φηαλ γίλνληαη ηαηξηθέο δηαγλψζεηο ή θαηά ηε δηάξθεηα ζεξαπεηψλ θαη πξέπεη
λα είλαη ηθαλνί λα απνδψζνπλ δεδνκέλα πςεινχ επηπέδνπ.
2. Φοπηηόηηηα: Γηα λα κελ επηβαξχλεηαη ν αζζελήο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
παξαθνινχζεζεο, νη αηζζεηήξεο ζα πξέπεη λα είλαη ειαθξηνί θαη κηθξνί.
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3. Γιαλειηοςπγικόηηηα: Όιεο νη ζπζθεπέο πξέπεη λα επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο
θαη λα ππάξρνπλ κνλαδηθέο ζρέζεηο κεηαμχ απηψλ.
4. Ππαγμαηικόρ σπόνορ απόκηηζηρ και ανάλςζηρ δεδομένων: Η
απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία, ε θηήζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ε εμέηαζή ηνπο
είλαη απαξαίηεηα ζηνηρεία. Η απνζηνιή ησλ δεδνκέλσλ, ε ρξνλνζήκαλζε, ν
ζπγρξνληζκφο θαη ε ηαρεία αληίδξαζε ζε πεξηπηψζεηο έθηαθηεο αλάγθεο είλαη
πξναπαηηνχκελα.
5. Αξιόπιζηη επικοινωνία: Μηα πξνζέγγηζε είλαη λα πξνρσξήζεη ε δπλαηφηεηα
ηνπ αηζζεηήξα έηζη ψζηε πέξα απφ ηελ ηειεκεηξία λα κπνξεί λα
επεμεξγάδεηαη ν ίδηνο ν αηζζεηήξαο δεδνκέλα θαη λα ηα παξνπζηάδεη ζηνλ
ρξήζηε.
6. Νέερ απσιηεκηονικέρ κόμβος: Η Σπγρψλεπζε ησλ δηαθνξεηηθψλ
αηζζεηήξσλ, νη εηηθέηεο RFID (Radio- frequency identification) θαη ηα on-line
ζπλδεδεκέλα δίθηπα κεγάισλ απνζηάζεσλ απαηηνχλ λέεο θαη κε
δηαζηξσκάησζε αξρηηεθηνληθέο θφκβνπ.

Παρουςύαςη Αιςθητόρων
Αιςθητόρεσ με εφαρμογό ςτον κλϊδο τησ υγεύασ-περύθαλψησ
Η πιαηθφξκα VITALITI ηεο DX (Εηθφλα 1) ζην cloud πεξηιακβάλεη κηα θνξεηή
εθπνκπή ζήκαηνο πνπ κεηαδίδεη ηελ πίεζε ηνπ αίκαηνο, ηνλ θαξδηαθφ παικφ, ηνλ
ξπζκφ αλαπλνήο θαη ηε ζεξκνθξαζία ηνπ ζψκαηνο κε δπλαηφηεηεο απνζήθεπζεο
κέρξη 72 ψξεο. Η ζπζθεπή θνξηέηαη ζην ιαηκφ θαη κπνξεί λα αληρλεχζεη πάλσ απφ 15
πεξηζηαηηθά, απφ πλεπκνλία κέρξη εγθεθαιηθφ. (Vitality, n.d.)
Η ζπζθεπή ηεο εηαηξίαο Biovotion (Εηθφλα 1) παξαθνινπζεί ζπλερψο ηνπο αζζελείο,
ηφζν ζην λνζνθνκείν φζν θαη ζην ζπίηη. Τν ζχζηεκα απνηειείηαη απφ ηε ζπζθεπή,
ηελ νζφλε θαη ην cloud (ζχλλεθν). Η ζπζθεπή κπνξεί λα κεηξήζεη αξθεηέο
ιεηηνπξγίεο φιεο ζην ίδην ζεκείν ,πνπ είλαη ην άλσ ηκήκα ηνπ βξαρίνλα, φπσο ηνλ
θαξδηαθφ ξπζκφ, ηνλ αλαπλεπζηηθφ ξπζκφ, ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο, ην άγρνο, ηελ
πεξηεθηηθφηεηα λεξνχ / ηδξψηα ζην δέξκα θαη ηε κέηξεζε ηεο γιπθφδεο ηνπ αίκαηνο.
(Crucius,2015)
Τν ζχζηεκα AdvancedMedicalMonitor (Εηθφλα 1) είλαη έλα ξνιφη κε ελζσκαησκέλν
αηζζεηήξα πνιιαπιψλ κεηαβιεηψλ. Πεξηιακβάλεη έλα επηηαρπλζηφκεηξν πνπ
ζπλερψο κεηξάεη ηε θπζηθή δξαζηεξηφηεηα θαζψο θαη άιινπο αηζζεηήξεο γηα λα
κεηξήζεη ηελ πίεζε ηνπ αίκαηνο, ηελ πεξηεθηηθφηεηα ηνπ νμπγφλνπ ζην αίκα, ηε
ζεξκνθξαζία ηνπ ζψκαηνο θαη κπνξεί λα δψζεη έλα ειεθηξνθαξδηνγξάθεκα. Άιινη
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αηζζεηήξεο κπνξνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ ηνλ ξπζκφ αλαπλνήο, ην βήρα θαη άιια
κεγέζε ζρεηηθά κε ηελ αλαπλνή. (Geoff Appelboom et al, 2014)
Καη ζηηο ηξεηο πεξηπηψζεηο νη ηερλνινγίεο αζχξκαηεο κεηάδνζεο πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη 1) Bluetooth θαη 2) Wifi.
Δικόνα 1

Έρεη αλαπηπρζεί έλα θνξεηφ ζχζηεκα γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο αζζέλεηαο ηνπ
Πάξθηλζνλ (Εηθφλα 2) κε βάζε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζήκαηνο EEG
(Electroencephalography) θαζψο θαη πξνεγκέλσλ ηερληθψλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε
ησλ αλζξψπηλσλ θηλήζεσλ απφ γπξνζθφπηα θαη ηξηαμνληθά επηηαρπλζηφκεηξα.Τα
απνηειέζκαηα εμήρζεζαλ κέζα απφ κηα ζπλαξκνινγνχκελε αζχξκαηε, ρακεινχ
θφζηνπο, ζπζθεπή κε έλα ελζσκαησκέλν ηξηαμνληθφ επηηαρπλζηφκεηξν ε νπνία
ζρεδηάζηεθε γηα ηε ιεηηνπξγία ζην πεξηβάιινλ ηνπ αζζελή. Η απνζηνιή δεδνκέλσλ
γίλεηαη κέζσ δηθηχνπ αζχξκαησλ επηθνηλσληψλ. Αξρηθά ε κεηάδνζε ησλ
αδξαλεηαθψλ δεδνκέλσλ γίλεηαη ζε έλαλ host. Εθεί απνζεθεχνληαη θαη θηιηξάξνληαη.
Με απηφ ηνλ ηξφπν ραξηνγξαθείηαη ην πξφβιεκα θαη βνεζνχλ ηελ δηάγλσζε θαη ηελ
παξαθνινχζεζε ηεο αζζέλεηαο. (WenyaoXu et al. ,2015, p.14)
H Kinesia360 (Εηθφλα 2) ρξεζηκνπνηεί αζχξκαηνπο επθνινθφξεηνπο αηζζεηήξεο νη
νπνίνη ιεηηνπξγνχλ κέζσ κηαο εθαξκνγήο ζην θηλεηφ ηειέθσλν, κε ζθνπφ ηελ
παξαθνινχζεζε αηφκσλ κε ζχλδξνκν Parkinson. Τα δεδνκέλα θαη νη αλαθνξέο
κεηαδίδνληαη ζε κηα αζθαιή δηαδηθηπαθή πχιε θαη πξφζβαζε ζε απηή έρνπλ ην
ηαηξηθφ πξνζσπηθφ θαη νη εξεπλεηέο. Η ηερλνινγία GreatLakesNeuroTechnologies
(GLNT) ηεο Kinesia είλαη κηα ηαηξηθή ζπζθεπή κε πάλσ απφ εμήληα εγρψξηεο θαη
δηεζλείο πηζηνπνηήζεηο, βαζηζκέλε ζε αηζζεηήξεο γηα ηελ αζχξκαηε κεηάδνζε ησλ
ζπκπησκάησλ ηεο λφζνπ Parkinson. (Kinesia 360™ Product Overview,n.d)
Η ζπζθεπή WMSMU (Εηθφλα 2) πεξηιακβάλεη έλα θνξεηφ πνιπαηζζεηήξα, ηέζζεξα
επηηαρπλζηφκεηξα ALA-6g,κηα ζπζθεπή AGYRO (επηηαρπλζηφκεηξν/γπξνζθφπην)
θαη έλα ζπιιέθηε εκεξεζίσλ δεδνκέλσλ γηα ην ζχλδξνκν Parkinson.(Alexandros T.
et. al ,2014)
Οη ηερλνινγίεο αζχξκαηεο κεηάδνζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη 1) Wifi θαη 2) Wifi
3) Zigbee αληίζηνηρα
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Δικόνα 2

Τν CareToyProject είλαη έλα παηρλίδη γηα παηδηά έσο ηξηψλ εηψλ πνπ έρεη αλαπηπρζεί
κε ελζσκαησκέλνπο αζχξκαηνπο αηζζεηήξεο πίεζεο, ήρνπ θαη νπηηθήο αλάδξαζεο.
Κάζε ελφηεηα πεξηιακβάλεη έλαλ ελζσκαησκέλν επεμεξγαζηή ζήκαηνο, ηε κλήκε θαη
ηελ αζχξκαηε επηθνηλσλία. Μηα ηέηαξηε ελφηεηα, ε «telerehabilitation» νινθιεξψλεη
ην ζχζηεκα θαη επηηξέπεη ζην ζχζηεκα λα επηθνηλσλεί εμ απνζηάζεσο κε ην
πξνζσπηθφ πνπ είλαη αξκφδην γηα ηελ απνθαηάζηαζε, ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηελ
αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ απνθαηάζηαζεο. Τν ζχζηεκα απηφ ζθνπεχεη ζηελ έγθαηξε
παξέκβαζε ζε πεξίπησζε αλάγθεο. (Gastone Ciuti et al. ,2015, p. 6-7)
Τν OwletBabyMonitor είλαη ζρεδηαζκέλν λα αληρλεχεη ηνλ θαξδηαθφ παικφ ησλ
βξεθψλ, ηα επίπεδα νμπγφλνπ, ηελ ζεξκνθξαζία ηεο επηδεξκίδαο θαη ηελ πνηφηεηα
ηνπ χπλνπ. Η ζπζθεπή απηή θνξηέηαη ζηνλ αζηξάγαιν ηνπ κσξνχ. Είλαη αζχξκαηε
θαη ζπκβαηή κε ηα smartphones,επηηξέπνληαο ην ρξήζηε λα παξαθνινπζεί δσηηθήο
ζεκαζίαο πιεξνθνξίεο. Τν ινγηζκηθφ γηα ηε ζπζθεπή απηή δηαζέηεη έλαλ αιγφξηζκν
πνπ δεκηνπξγεί κηα εππαξνπζίαζηε γξαθηθή παξάζηαζε γηα ηα δεδνκέλα ηεο πγείαο
ηνπ κσξνχ. (Owlet Baby Monitor, n.d)
Οη ηερλνινγίεο αζχξκαηεο κεηάδνζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη 1) Wifi θαη 2)
Bluetooth αληίζηνηρα.
Δικόνα 3

Η έμππλε ζφια InSolex (Εηθφλα 4α θαη 4β) ζηνρεχεη ζηελ θαηαγξαθή δεδνκέλσλ
θαηά ηε βάδηζε θαη ηε ζπλερή παξαθνινχζεζε ηεο ηζνξξνπίαο ηνπ αλζξψπνπ. Τν
ζχζηεκα απηφ πεξηιακβάλεη επηηαρπλζηφκεηξα ,ππμίδα θαη ζαξάληα νρηψ αηζζεηήξεο
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πίεζεο, ηνπνζεηεκέλνπο κέζα ζηε ζφια ηνπ παπνπηζηνχ, νη νπνίνη έρνπλ
ελζσκαησκέλε Bluetooth επηθνηλσλία κε ηα smartphones.Απηφ ην ζχζηεκα
παξαθνινπζεί ην πεξπάηεκα ρξεζηκνπνηψληαο έλαλ αιγφξηζκν εθηηκά ηελ αζηάζεηαο
θαη ηελ ηαμηλφκεζε ησλ δηαθφξσλ δξαζηεξηνηήησλ.Tν έμππλν ζχζηεκα πέικαηνο
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη θαζεκεξηλά ρσξίο δηαθνπή θαη ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα
θνξηηζηεί ε κπαηαξία. Παξάιιεια έρεη αλαπηπρζεί ινγηζκηθφ γηα Smartphone ψζηε
λα απνζεθεχνληαη θαη αλαιχνληαη ηα πξσηνγελή (raw data) δεδνκέλα πνπ
ιακβάλνληαη. Γηα ηελ αλάιπζε, ην Smartphone κπνξεί λα ξπζκίζεη ηα πξσηνγελή
δεδνκέλα ηνπ αηζζεηήξα, λα ηα ζπγρσλεχζεη ,λα αθαηξέζεη ην ζφξπβν θαη λα
ππνινγίζεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο βάδηζεο. Σχκθσλα κε ην θνξηίν ππνινγηζκνχ, ην
έμππλν ηειέθσλν ζα κπνξνχζε επίζεο λα γπξίζεη ζε ιεηηνπξγία δξνκνινγεηή (router)
θαη λα αλεβάζεη ηα δεδνκέλα ζε έλα θέληξν δεδνκέλσλ (data center) κε πην ηζρπξέο
ππνινγηζηηθέο δπλαηφηεηεο. Τα ππνινγηδφκελα απνηειέζκαηα κπνξνχλ λα
απεηθνληζηνχλ ζηελ νζφλε. (WenyaoXu et al. ,2015, p.13-14)
Έλα αθφκα ζχζηεκα αλίρλεπζεο ησλ πηψζεσλ (Εηθφλα 4γ) βαζηζκέλν ζε έλα
smartphone, γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ θηλήζεσλ ησλ αζζελψλ, ηθαλφ λα
αλαγλσξίζεη κηα πηψζε θαη λα ζηείιεη αίηεκα γηα βνήζεηα. Τν ζχζηεκα πεξηιακβάλεη
θαηλνηφκεο θαη απνηειεζκαηηθέο ηερληθέο γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ εκεξήζησλ
δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζα κπνξνχζαλ εζθαικέλα λα αλαγλσξηζηνχλ ζαλ πηψζεηο (π.ρ.
λα θαζίζεη θάπνηνο ζε έλα θαλαπέ ή λα μαπιψζεη ζην θξεβάηη) κε ζθνπφ ηε κείσζε
ηεο ζπρλφηεηαο ησλ εζθαικέλσλ ζπλαγεξκψλ. Ωο κέηξν ζε πεξίπησζε αζηνρίαο
(failsafe),ν αηζζεηήξαο αλίρλεπζεο πηψζεο είλαη εμνπιηζκέλνο κε έλα θνπκπί
έθηαθηεο αλάγθεο ην νπνίν ν αζζελήο κπνξεί λα παηήζεη γηα λα δεηήζεη βνήζεηα
εθφζνλ είλαη ζε θνληηλή απφζηαζε κε ην θηλεηφ ηνπ πνπ ζπλδέεηαη κε ηνλ αηζζεηήξα.
Η Ιαηξηθή Υπεξεζία ρξεζηκνπνηψληαο θάπνηα πιαηθφξκα φπσο ηελ AutoAlert
Option14 ηεο Philips αληρλεχεη πεξηζζφηεξν απφ ην 95% ησλ πηψζεσλ θαη απηφκαηα
θαιεί γηα βνήζεηα εάλ γίλεη πηψζε. (Fabio Casati , 2014 , p.16 & Philips Lifeline
Reviews,n.d)
Οη ηερλνινγίεο αζχξκαηεο κεηάδνζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη 1) Wifi θαη 2)
Bluetooth θαη Wifi.

Δικόνα 4
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Τν ReWalk Rehabilitation (Εηθφλα 5) έρεη ζρεδηαζηεί γηα ρξήζε ζε θιηληθέο
απνθαηάζηαζεο. Έρεη ελζσκαησκέλνπο αηζζεηήξεο θίλεζεο θαη αηζζεηήξεο γηα ηνλ
εληνπηζκφ ησλ εκπνδίσλ. Τα δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνληαη κέζσ Wifi θαηαιήγνπλ ζηνλ
θεληξηθφ ζέξβεξ ηεο θιηληθήο ψζηε λα απνζεθεπηνχλ θαη λα είλαη πξνζβάζηκα απφ ην
ηαηξηθφ πξνζσπηθφ. (ReWalk ,n.d)
Τν GlorehaPro (Εηθφλα 5) είλαη έλα άλεην θαη ειαθξχ γάληη πνπ εθηειεί φιεο ηηο
θηλήζεηο ηνπ ρεξηνχ. Εάλ ν αζζελήο έρεη νξηζκέλεο δπλαηφηεηεο σο πξνο ηελ θίλεζε
ηνπ ρεξηνχ, ην γάληη κε ηνπο αηζζεηήξεο πνπ δηαζέηεη κπνξεί λα βνεζήζεη ηνλ αζζελή
λα νινθιεξψζεη ελεξγά ηηο θηλήζεηο ηνπ.Τα δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνληαη
απνζεθεχνληαη ζην ελζσκαησκέλν USB (GlorehaPro ,n.d)
Αξρηηεθηνληθή θφκβνπ (Εηθφλα 5): Απηή ε εηθφλα δείρλεη έλα πξσηφηππν WSN
ζχζηεκα γηα ηελ απνθαηάζηαζε. Απνηειείηαη απφ έλα ζχλνιν θφκβσλ θαη
αηζζεηήξεο θίλεζεο πνπ κεηξνχλ ηελ επηηάρπλζε θαη ηε γσληαθή ηαρχηεηα θάζε
ηκήκαηνο ηνπ επνπηεπφκελνπ βξαρίνλα.Τα δεδνκέλα πνπ έρνπλ ζπιιερζεί ζηε
ζπλέρεηα απνζηέιινληαη ζε έλα θεληξηθφ ζηαζκφ κέζσ Wifi ψζηε λα απνζεθεπηνχλ
θαη λα επεμεξγαζηνχλ.(Abdelkrim Hadjidj et al. ,2012,p.2-3)
Η ζπζθεπή Riablo (Εηθφλα 5) πεξηέρεη πέληε αηζζεηήξεο αδξάλεηαο, κία πιαθέηα
πίεζεο θαη παξέρεη αθξηβείο κεηξήζεηο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ αζθήζεσλ.Τα
δεδνκέλα παξνπζηάδνληαη ζην κφληηνξ (ηειεφξαζε) κέζσ ζχλδεζεο Bluetooth.
(Riablo,n.d)

Δικόνα 4
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Τν πξντφλ iTbra (Εηθφλα 6) κνηάδεη κε έλα αζιεηηθφ ζνπηηέλ θαη πεξηιακβάλεη έλα
πιέγκα αηζζεηήξσλ,πνπ θαηαζθεπάδεηαη απφ ηελ εηαηξία Flextronics,ζην εζσηεξηθφ
ηνπ πθάζκαηνο. Οη αηζζεηήξεο παξαθνινπζνχλ ηηο αιιαγέο ηεο ζεξκνθξαζίαο γηα
ηελ παξαθνινχζεζε ηεο απμεκέλεο ξνήο ηνπ αίκαηνο πνπ ζπζρεηίδεηαη κε ηελ
αλάπηπμε θαξθηληθψλ φγθσλ.Όπσο θαη κε θάζε ζπλδεδεκέλε ζπζθεπή, ην ζχλνιν
είλαη κεγαιχηεξν απφ ην άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ ηεο.Η αζχξκαηε
ζπλδεζηκφηεηα πνπ ζπλδέεη ην ζνπηηέλ κε ην γηαηξφ ή ην ηειέθσλν ηνπ αζζελή ην
θαζηζηά πην ρξεζηηθφ απφ ην παιαηφηεξν αλαινγηθφ παθέην δεδνκέλσλ.Οη
θζελφηεξνη θαη κηθξφηεξνη αηζζεηήξεο κπνξνχλ λα θάλνπλ δπλαηή ηελ ηνπνζέηεζε
ησλ ζπζθεπψλ κέζα απφ ην ζηεζφδεζκν.Παίξλνληαο δεδνκέλα απφ ηνπο αηζζεηήξεο
θαη αλαιχνληάο ηα,απφ έλα ζχλνιν αζζελψλ,είλαη δπλαηή ε πξνεηνηκαζία απέλαληη
ζηνλ θαξθίλν,ψζηε εθαξκφδνληαο ηα δεδνκέλα ζε έλα κεκνλσκέλν αζζελή, λα
κπνξεί έγθαηξα λα δηαγλσζηνχλ νη θαξθηληθνί φγθνη. (Cycardia Health,2015)
Δικόνα 5

Τν Vital Jacket (Εηθφλα 7) είλαη έλα είδνο θνξεηνχ ελδχκαηνο πνπ είλαη ζε ζέζε λα
παξαθνινπζεί αδηάθνπα ηνπο θαξδηαθνχο παικνχο θαη ηα ειεθηξνθαξδηνγξαθηθά
(ECG) θχκαηα γηα δηάθνξεο ηαηξηθέο θαη αζιεηηθέο εθαξκνγέο. Τα δεδνκέλα
κεηαδίδνληαη κέζσ Bluetooth ζε έλα PDA (Personal Digital Assistant) θαη
απνζεθεχνληαη ζηε κλήκε. Τν πξντφλ ρξεζηκνπνηεί έλα ad- hoc δίθηπν γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ησλ δεηεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ αθφηνπ ηα δεδνκέλα έρνπλ
απνζεθεπηεί. (Nusrat Fatema et al., 2014 ,p.3)
Τν έμππλν γηιέθν SmartVest (Εηθφλα 7) είλαη έλα θνξεηφ ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο
παξακέηξσλ, φπσο ν θαξδηαθφο ξπζκφο, ε αξηεξηαθή πίεζε, ε ζεξκνθξαζία ηνπ
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ζψκαηνο, νη γαιβαληθέο αληηδξάζεηο ηνπ δέξκαηνο. Μπνξεί αθφκα λα εθηειέζεη θαη
ειεθηξνθαξδηνγξαθήκαηα. (Smartvest, n.d)

Δικόνα 6

Τν Blind Guider concept (Εηθφλα 8) ζρεδηάζηεθε απφ ηελ εηαηξία Yanko Design’s
γηα ηα άηνκα πνπ έρνπλ πξνβιήκαηα φξαζεο. Τν ζχζηεκα απνηειείηαη απφ
ελζσκαησκέλν ηζηπ RFID πνπ επηθνηλσλεί κε αηζζεηήξεο ζην θάησ κέξνο ηνπ
κπαζηνπληνχ. Όηαλ έλα άηνκν κε πξνβιήκαηα φξαζεο πεξπαηάεη θαηά κήθνο ηνπ
πεδνδξνκίνπ θαη πιεζηάδεη θάπνην εκπφδην, ε ζπζθεπή ζηέιλεη ηελ ηνπνζεζία ζηνλ
θεληξηθφ server θαη ελεκεξψλεηαη γηα ηελ ηνπνζεζία ηνπ ρξήζηε. Απφ ηα δεδνκέλα
πνπ ιακβάλεη ζηέιλεη εηδνπνίεζε ζην ρξήζηε γηα θάζε ζεκείν ζην νπνίν βξίζθεηαη
αλ κπνξεί λα πεξάζεη ή φρη. Όηαλ ην κπαζηνχλη δελ ρξεζηκνπνηείηαη , ην αθνπζηηθφ
Bluetooth κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί ζηελ θνξπθή ηνπ κπαζηνπληνχ. (Blind Guider,n.d)
Η ζπζθεπή Smartcane (Εηθφλα 8) είλαη έλα έμππλν ειεθηξνληθφ κπαζηνχλη. Τν
έμππλν απηφ κπαζηνχλη είλαη ζε ζέζε λα αληρλεχζεη ηα εκπφδηα απφ ην έδαθνο κέρξη
θαη ην θεθάιη ρξεζηκνπνηψληαο ερεηηθά θχκαηα θαη ν ρξήζηεο εηδνπνηείηαη γηα ηα
εκπφδηα κέζσ δνλήζεσλ απφ έλα αζχξκαην ζχζηεκα. Τξνθνδνηείηαη
ρξεζηκνπνηψληαο επαλαθνξηηδφκελε κπαηαξία Li- ion, φπσο θαη ηα θηλεηά ηειέθσλα
θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ηφζν ζε εζσηεξηθνχο φζν θαη εμσηεξηθνχο ρψξνπο.
Έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα ελζσκαηψλεη δηάθνξνπο ηχπσλ ρεηξνιαβψλ πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη απφ άηνκα κε πξνβιήκαηα φξαζεο. Οη ρξήζηεο ηνπ Smartcane
δηαπίζησζαλ φηη απνηειεί κηα ρξήζηκε ζπζθεπή ζηνλ εληνπηζκφ δηαθφξσλ ηχπσλ
εκπνδίσλ φπσο δέληξα, νρήκαηα, έπηπια ή εληνηρηδφκελεο ζπζθεπέο. Τνπο βνεζάεη λα
θηλεζνχλ αλεμάξηεηα ψζηε λα απνθχγνπλ εκπφδηα, λα βξίζθνπλ ην δξφκν ηνπο ζε
ζηελά κνλνπάηηα θαη λα αληρλεχνπλ ηελ θίλεζε αλζξψπσλ ή δψσλ.
(WenyaoXu et al. ,2015,p.13)
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Δικόνα 7

Εφαρμογό αιςθητόρων ςτην ϊςκηςη και τον αθλητιςμό
Case
Moto360 Sport, Huawei Watch,
Epson Pullsense Watch, LG Watch
Urbane, AddidasMinicoach Smart
run, Fenix 3 Sapphire HR

Φπήζη/Λειηοςπγία
Εκπεξηέρνπλ κηα νζφλε ηερλνινγίαο OLED
αθήο, αηζζεηήξα γηα ηελ κέηξεζε ησλ
θαξδηαθψλ παικψλ , GPS καδί κε ράξηε πνπ
δείρλεη ηελ δηαλπφκελε απφζηαζε ζε
ρηιηφκεηξα,έλα επηηαρπλζηφκεηξν, έλα
καγλεηφκεηξν θαη έλα γπξνζθφπην. Έλαο
αηζζεηήξαο θσηηζκνχ είλαη ελζσκαησκέλνο.

ΣΥΝΓΔΣΙΜΟΤΗΤΑ
Bluetooth & WiFi
ΣΥΜΒΑΤΌΤΗΤΑ
Android iOs

Sensoria Fitness socks (The socks Απηή ε ζπζθεπή έρεη πξνγξακκαηηζηεί ψζηε
that care sensoria smart socks ,2015) λα είλαη ηθαλή λα βνεζήζεη θάπνηνλ λα
βειηηψζεη ηηο πηψζεηο, ηελ επαθή ηνπ πνδηνχ
κε ην έδαθνο θαη ηνλ ηχπν ηνπ παπνπηζηνχ
πνπ θνξάεη φηαλ ηξέρεη. Η θάιηζα είλαη
ελζσκαησκέλε κε αηζζεηήξεο πίεζεο πνπ ζα
ελεκεξψλνπλ άκεζα ηνλ ρξήζηε αλ
ρξεζηκνπνηεί ηε θηέξλα ή ην κπξνζηηλφ κέξνο
ηνπ πνδηνχ. Παξάιιεια γηα έλαλ αζιεηή ζα
κπνξεί λα ελεκεξψλεηαη θαη ν πξνπνλεηήο
ηνπ γηα ην αλ ηξέρεη ζσζηά, εθφζνλ ηα
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δεδνκέλα κεηαδίδνληαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν.
ΣΥΝΓΔΣΙΜΟΤΗΤΑ
Bluetooth & WiFi
ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ
Android iOs
RunScribe, Kinematic tune,
Απνηεινχληαη απφ κηθξνχο αηζζεηήξεο πνπ
Surrosense RX System, Lechal shoe, είλαη ελζσκαησκέλνη ζην πίζσ κέξνο ηνπ
παπνπηζηνχ. Είλαη θαηαζθεπαζκέλα λα
Digitsolesmartshoe
κπνξνχλ λα θαηαγξάθνπλ κέρξη θαη 13
δηαθνξεηηθέο κεηξήζεηο θηλήζεσλ θαη δίλνπλ
ζην ρξήζηε 3D αλαηξνθνδφηεζε ζε
πξαγκαηηθφ ρξφλν, φηαλ πξφθεηηαη γηα
ηξέμηκν. Τα δεδνκέλα ηα νπνία κπνξνχλ απηά
ηα πξντφληα λα κεηξήζνπλ είλαη βήκαηα,
ξπζκφ βάδηζεο, ηνλ αληίθηππν ηεο δχλακεο
G,ηξφπν βάδηζεο

ΣΥΝΓΔΣΙΜΟΤΗΤΑ
Bluetooth
ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ
Android, iOS, Windows
MoticonOpenGoScience

Περιζχει αιςθητήρα πίεςησ και επιταχυνςιόμετρο
Η MoticonOpenGoScience είναι μια φορητή
ςυςκευή που μετράει την πελματιαία πίεςη του
ποδιοφ με ςκοπό την ανάλυςη τησ κίνηςησ. Οι
αιςθητήρεσ αυτοί χρηςιμοποιοφνται ςτον
αθλητιςμό και ςτην κλινική ζρευνα, ειδικά για
την προπόνηςη και την αποκατάςταςη. Η
OpenGo λειτουργεί με ζνα λογιςμικό διαχείριςησ
δεδομζνων που καταγράφει και αναλφει τισ
μετρήςεισ.

ΣΥΝΓΔΣΙΜΟΤΗΤΑ
ANT+
ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ
Linux, Windows, OSX&Android

Spree smartCap, Reebok checklight,
Lifebeam hat, Skully AR-1

Πεξηιακβάλνπλ έλαλ πιεζπζκνγξάθν, GPS
θαη έλα επηηαρπλζηφκεηξν.
Φξεζηκνπνηψληαο βηναηζζεηήξεο, ε ζπζθεπή
παξαθνινπζεί κηα ζεηξά βηνκεηξηθψλ
ζηνηρείσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ
θαξδηαθνχ ξπζκνχ, ηεο θίλεζεο θαη ηεο
ζεξκνθξαζίαο ηνπ ζψκαηνο.Τα πξντφληα απηά
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ζηε ζπλέρεηα ζπγρξνλίδνληαη κε έλα
smartphone, φπνπ νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα
παξαθνινπζνχλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο θαη λα
επαλεμεηάζνπλ ηελ πξνπφλεζε ηνπο ψζηε λα
κεγηζηνπνηεζνχλ ηα απνηειέζκαηα ηεο .

Recon instruments jet

Spree headband

ΣΥΝΓΔΣΙΜΟΤΗΤΑ
Bluetooth&USB
ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ
iOS, Android&WindowsMobile
Πεξηέρεη κηα πςειήο επθξίλεηαο νζφλε αθήο
DLP,ερείν, επηηαρπλζηφκεηξν,
βαξφκεηξν, GPS, γπξνζθφπην, θάκεξα,
καγλεηφκεηξν, αηζζεηήξαο κέηξεζεο ηδξψηα
θαη
ζεξκνθξαζίαο.
Πξνζαξκφζηκεο
εθαξκνγέο κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ γηα
ζρεδφλ νπνηαδήπνηε
εθαξκνγή.
Μηα
ελαιιάμηκε επαλαθνξηηδφκελε κπαηαξία
επηηξέπεη έλα ζεκαληηθά κεγαιχηεξν ρξνληθφ
δηάζηεκα ρξήζεο. Κάησ απφ νπνηεζδήπνηε
ζπλζήθεο (βξνρή, ρηφλη, ήιην) θαη θνξψληαο
γάληηα ή φρη ν νπηηθφο αηζζεηήξαο αθήο
επηηξέπεη ηνλ έιεγρν ηνπ ReconJet.
ΣΥΝΓΔΣΙΜΟΤΗΤΑ
Bluetooth, WiFi, & ANT+
ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ
Android, iOS, OSX & Windows
Πεξηιακβάλνπλ GPS,επηηαρπλζηφκεηξν θαη
πιεζπζκνγξάθν
Φξεζηκνπνηψληαο βηναηζζεηήξεο, ε ζπζθεπή
παξαθνινπζεί κηα ζεηξά
βηνκεηξηθψλ
ζηνηρείσλ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
ηνπ
θαξδηαθνχ ξπζκνχ, ηεο θίλεζεο θαη ηεο
ζεξκνθξαζίαο ηνπ ζψκαηνο. Η ζπζθεπή ζηε
ζπλέρεηα ζπγρξνλίδεηαη κε έλα smartphone,
φπνπ νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα παξαθνινπζνχλ
ηνπο ζηφρνπο ηνπο θαη λα επαλεμεηάζνπλ ηνλ
ηξφπν κε ην νπνίν αζθνχληαη.
ΣΥΝΓΔΣΙΜΟΤΗΤΑ
Bluetooth & USB
ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ
Android & iOS
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Instabeat

Πεξηέρεη επηηαρπλζηφκεηξν, αηζζεηήξα
θσηηζκνχ πεξηβάιινληνο, αηζζεηήξα
παξαθνινχζεζεο ηνπ θαξδηαθνχ παικνχ,
νζφλε LED θαη καγλεηφκεηξν.
Τν instabeat είλαη έλα αδηάβξνρνο κεηξεηήο
ησλ θαξδηαθψλ παικψλ, ελζσκαησκέλνο ζε
έλα δεπγάξη γπαιηψλ θνιχκβεζεο θαη παξέρεη
κεηάδνζε δεδνκέλσλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν.

Exergame’sNexersys, Nintendo’s
Silverbalance

STATsports Viper Vest

ΣΥΝΓΔΣΙΜΟΤΗΤΑ
USB
ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ
Windows & OSX
Η Exergaming είλαη κηα νξνινγία πνπ αθνξά
ηα βηληενπαηρλίδηα θαη ζρεηίδεηαη κε ηε
ζσκαηηθή άζθεζε θαη ηελ απνθαηάζηαζε.
Μηα εθαξκνγή πνπ ρξεζηκνπνηεί ηελ
Exergaming είλαη ε Silver Balance, ε νπνίν
πξνζθέξεη δξαζηεξηφηεηεο πνπ είλαη
εχρξεζηεο θαη δηαζθεδαζηηθέο γηα ηνπο
ειηθησκέλνπο. ( Fabio Casati et al, 2014, p 21)
Σην ίδην κήθνο θχκαηνο ε Nexersys είλαη
ζρεδηαζκέλε γηα αλζξψπνπο φισλ ησλ
επηπέδσλ θπζηθήο θαηάζηαζεο. Παξαδίδεη κηα
ζπλαξπαζηηθή εκπεηξία εθγχκλαζεο κε
ιεπηνκεξή αλαηξνθνδφηεζε,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αθξίβεηαο, ηεο
θαηακέηξεζεο ρηππεκάησλ θαη ηεο δχλακεο.

Ο ζθνπφο απηνχ ηνπ αηζζεηήξα είλαη λα
κεηξάεη θαη λα αμηνινγεί ηελ ελεξγεηαθή
δαπάλε ησλ αζιεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα
δηαθφξσλ θάζεσλ ηεο άζθεζεο θαη
απνθαηάζηαζεο. Επίζεο απνζεθεχεη ηα
ζηνηρεία ζρέζε κε ηελ επίδνζε ηνπ αζιεηή
ζην USB ή απεπζείαο ζην cloud.Οη ρξήζηεο
κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζε αλαιπηηθά
ζηνηρεία ηφζν ζην ζπίηη φζν θαη ζην δξφκν
ΣΥΝΓΔΣΙΜΟΤΗΤΑ
Bluetooth,WiFi & USB
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Αςφϊλεια
Προϋποθϋςεισ για την αςφαλό χρόςη των αιςθητόρων
1. Απόππηηο δεδομένων: Είλαη θξίζηκν λα κπνξεί ην ζχζηεκα λα εγγπεζεί ηελ
αζθάιεηα ησλ κελπκάησλ θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ .Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ
δεδνκέλσλ κηα ρξήζηκε κέζνδνο είλαη ε θξππηνγξάθεζε. Μφλν εμνπζηνδνηεκέλνη
ρξήζηεο πξέπεη λα έρνπλ πξφζβαζε. (Nusrat Fatema et al, 2014, p 4-5)
2. Πιζηοποίηζη δεδομένων: Είλαη ππνρξεσηηθφ νη θφκβνη αηζζεηήξσλ λα κπνξνχλ λα
αληηιακβάλνληαη θαη λα μερσξίδνπλ ηα λέα κε ηα επαλαιακβαλφκελα παθέηα
3. Ακεπαιόηηηα δεδομένων: Όηαλ ηα δεδνκέλα κεηαδίδνληαη ζε έλα κε αζθαιέο
WBSN (Wireless Body Sensors Network) δίθηπν ηα δεδνκέλα κπνξνχλ λα
ηξνπνπνηεζνχλ ή λα επνπηεχνληαη απφ έλαλ κε δηαπηζηεπκέλν ρξήζηε.
4. Ανανέωζη δεδομένων: Απηφ ζεκαίλεη φηη ηα δεδνκέλα πξέπεη λα είλαη αλαλεσκέλα
θαη ηα πιαίζηα ησλ δεδνκέλσλ ηαμηλνκεκέλα. Υπάξρνπλ δχν ηχπνη αλαλέσζεο
δηαζέζηκνη:
4.1. Αζζελήο αλαλέσζε: δηαβεβαηψλεη ηα θιαζκαηηθά πιαίζηα δεδνκέλσλ πνπ
δεηήζεθαλ αιιά δελ δηαβεβαηψλεη ην ρξφλν απφθξηζεο.
4.2. Ιζρπξή αλαλέσζε: εγγπάηαη ηφζν ηνλ ρξφλν απφθξηζεο φζν θαη ηα πιαίζηα ησλ
δεδνκέλσλ πνπ δεηήζεθαλ.
5. Γιαθεζιμόηηηα: Εμαζθαιίδεη φηη νη πιεξνθνξίεο ηνπ αζζελή ζα είλαη
πξνζβάζηκεο απφ ην γηαηξφ ζπλερψο θαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν.
6. Αζθαλήρ διασείπιζη: Είλαη απαξαίηεηε δηφηη δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο θφκβνπο
κέζσ θιεηδηψλ απνθξππηνγξάθεζεο λα επηηξέπνπλ ηφζν ηελ θξππηνγξάθεζε φζν θαη
ηελ δηαδηθαζία απνθξππηνγξάθεζεο.
7. Αζθαλήρ ενηοπιζμόρ: Η αθξηβήο εθηίκεζε ηεο ζέζεο ηνπ αζζελή είλαη απαξαίηεηε
ζηηο πεξηζζφηεξεο εθαξκνγέο WBSN.
8. Αξιοπιζηία: Σηηο πεξηζζφηεξεο ηαηξηθέο πεξηπηψζεηο ην λα κελ κπνξνχλ λα
αλαθηεζνχλ ηα αθξηβή δεδνκέλα ηνπ αηφκνπ θαζίζηαηαη απεηιεηηθφο παξάγνληαο γηα
ηε δσή ηνπ.
9. Δπεκηαζιμόηηηα: Η θαηαλεκεκέλε κέζνδνο ειέγρνπ πξφζβαζεο πξέπεη λα είλαη
επεθηάζηκε ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκφ αχμεζεο ησλ ρξεζηψλ.
10. Δςελιξία: Μηα βαζηθή ππνρξέσζε είλαη ν αζζελήο λα έρεη ηελ επειημία λα νξίδεη ηηο
εθαξκνγέο πνπ ειέγρνπλ ηα ηαηξηθά δεδνκέλα κέζσ ηνπ WBAN. Γηα παξάδεηγκα λα
κπνξεί λα δνζεί εμνπζηνδφηεζε γηα ηελ πξφζβαζε ησλ δεδνκέλσλ ελφο αζζελνχο ζε
έλα κε εμνπζηνδνηεκέλν γηαηξφ ζε πεξίπησζε εθηάθηνπ αλάγθεο. Αβειηεξία πάλσ
ζε απηφ ην δήηεκα κπνξεί λα απεηιήζεη ηε δσή ηνπ αζζελνχο.
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Πλεονεκτόματα – Μειονεκτόματα
τησ χρόςησ αιςθητόρων
Είλαη γεγνλφο πσο απφ ηελ εθαξκνγή ησλ αηζζεηήξσλ πξνθχπηνπλ ζεκαληηθά νθέιε
γηα φινπο. Πιένλ νη άλζξσπνη κε πξνβιήκαηα πγείαο κπνξνχλ λα παξαθνινπζνχληαη
αδηάθνπα θαη δελ είλαη πάληα απαξαίηεην λα επηθνηλσλνχλ κε ηνλ γηαηξφ ηνπο, δηφηη
ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνληαη απνζηέιινληαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν απεπζείαο ζην
ηαηξηθφ πξνζσπηθφ κε απνηέιεζκα ηελ έγθαηξε πιεξνθφξεζε ηνπ ψζηε λα επέκβεη
ζε πεξίπησζε αλάγθεο, κεηψλνληαο ζεκαληηθά ην ρξφλν απφθξηζεο. Επηπιένλ δίλεηαη
πηα ε δπλαηφηεηα ζην ρξήζηε λα κπνξεί λα βξίζθεηαη ζηνλ πξνζσπηθφ ηνπ ρψξν,
θάηη πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηελ ςπρνινγία ηνπ, επεηδή κέζσ ησλ αηζζεηήξσλ δχλαηαη
λα παξαθνινπζείηαη απφ απφζηαζε. Τν γεγνλφο απηφ κεηψλεη ζεκαληηθά ηελ
νηθνλνκηθή επηβάξπλζε γηα ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε, θάλνληαο ην ζχζηεκα
πγείαο πνηνηηθφηεξν θαη απνηειεζκαηηθφηεξν κηαο πνπ ππάξρεη απνζπκθφξεζε ησλ
λνζνθνκείσλ. Τα ρξήκαηα πνπ εμνηθνλνκνχληαη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα
έξεπλα θαη αλάπηπμε λέσλ κεζφδσλ ζεξαπείαο.
Σεκαληηθφ πιενλέθηεκα απνηειεί πσο νη ζπλερείο κεηξήζεηο θαη θαηαγξαθέο ησλ
βηνινγηθψλ δεδνκέλσλ ησλ αλζξψπσλ κπνξνχλ λα απνζεθεπηνχλ ζε κηα θνηλή βάζε
δεδνκέλσλ ψζηε νη γηαηξνί λα πξνβαίλνπλ ζε αζθαιέζηεξεο δηαγλψζεηο θαη
απνδνηηθφηεξεο ζεξαπείεο ζε αζζελείο κε παξφκνηα ζπκπηψκαηα.
Σηα κεηνλεθηήκαηα ζπγθαηαιέγεηαη ην γεγνλφο πσο έλαο ρξήζηεο κηαο ζπζθεπήο πνπ
ρξεζηκνπνηεί αηζζεηήξεο πξέπεη λα δερηεί ηε ζπλερή παξαθνινχζεζή ηνπ, θάηη πνπ
φρη κφλν κπνξεί λα ηνλ θάλεη λα ληψζεη άβνια, αιιά ππάξρεη θαη ην ελδερφκελν λα
δεκηνπξγεζεί θίλδπλνο γηα ηελ πγεία ηνπ ζε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο κε
εμνπζηνδνηεκέλνο ρξήζηεο παξαβηάζεη ηελ αζθάιεηα ηνπ δηθηχνπ θαη απνθηήζεη
πξφζβαζε ζηα πξνζσπηθά ηνπ δεδνκέλα. Αθφκα ην θφζηνο ηεο αγνξάο, ηεο
εγθαηάζηαζεο (εθφζνλ απαηηείηαη) θαη ηεο ρξήζεο ησλ αζχξκαησλ ζπζθεπψλ, ζε
νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα είλαη δπζβάζηαρην, κε απνηέιεζκα ε λέα απηή
ηερλνινγία λα κελ κπνξέζεη λα γίλεη πξνζηηή ζηα κηθξνκεζαία εηζνδήκαηα. Επηπιένλ
είλαη ζίγνπξν φηη κε ηελ εθαξκνγή ηεο ζην ζχζηεκα πγείαο, ζα ραζνχλ πνιιέο ζέζεηο
εξγαζίαο απφ ηα λνζνθνκεία θαη ηηο θιηληθέο, είηε δεκφζηεο είηε ηδησηηθέο. Σπλεπψο
δεκηνπξγείηαη κηα νκάδα ηνπ πιεζπζκνχ ε νπνία δελ έρεη ζπκθέξνλ απφ ηελ
εθαξκνγή ηεο λέαο ηερλνινγίαο θαη παηψληαο ζε ππαξθηά δεηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ
απφ ηε ρξήζε ησλ αηζζεηήξσλ, λα αληηδξάζνπλ ζηελ εθαξκνγή ηνπο.
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Συμπερϊςματα και προτϊςεισ για
μελλοντικό ϋρευνα
Η επξεία ρξήζε ησλ αηζζεηήξσλ ζηνπο ηνκείο ηεο πγείαο θαη ηνπ αζιεηηζκνχ έρεη
ζπκβάιεη ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ηνπ αλζξψπνπ. Είλαη αλακθηζβήηεην ην
γεγνλφο πσο ηα πιενλεθηήκαηα ππεξηεξνχλ έλαληη ησλ κεηνλεθηεκάησλ. Απηφ φκσο
δε ζεκαίλεη πσο δε ρξεηάδεηαη λα γίλνπλ βειηηψζεηο ψζηε λα ακβιπλζεί ν αληίθηππνο
ησλ κεηνλεθηεκάησλ θαη λα δεκηνπξγεζνχλ θαιιίηεξεο ζπλζήθεο γηα ηελ εθαξκνγή
ηνπο. Δηαπηζηψζεθε πσο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ρξεηάδεηαη λα γ ίλεη παξακεηξνπνίεζε
ηνπ ινγηζκηθνχ ησλ ζπζθεπψλ ψζηε λα εηζαρζνχλ ζην ζχζηεκα πιεξνθνξίεο γηα ην
ηζηνξηθφ πγείαο ηνπ εθάζηνηε αζζελή ψζηε λα κελ αιινησζνχλ ηα ηειηθά
απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ. Απφ ηελ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζπκπεξάλακε
πσο ε αληίζηαζε ησλ αηφκσλ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ηερλνινγίαο απηήο ζηεξηδφηαλ
θπξίσο ζην θφβν γηα ηε δηαξξνή ησλ επαίζζεησλ πξνζσπηθψλ ηνπο δεδνκέλσλ. Είλαη
ινηπφλ απαξαίηεην λα δηαζθαιηζηεί ην απφξξεην ησλ δεδνκέλσλ .
Σηνλ ηνκέα ηνπ αζιεηηζκνχ ε ρξήζε ησλ αηζζεηήξσλ κπνξεί λα πξνζηαηέςεη ηνπο
επαγγεικαηίεο αζιεηέο απφ ζνβαξνχο ηξαπκαηηζκνχο θαη λα ηνπο βνεζήζεη λα
βειηηψζνπλ ηηο επηδφζεηο ηνπο κέζσ ηελ θαηαγξαθήο ησλ βηνινγηθψλ ηνπο
δξαζηεξηνηήησλ θαη ζηνηρείσλ. Παξάιιεια κπνξνχλ λα παξαθηλήζνπλ ηνλ θάζε
άλζξσπν λα αζιεζεί παξέρνληάο ηνπ παξάιιεια κε ηελ ζσκαηηθή άζθεζε θαη
ςπραγσγία, κέζσ πνιιψλ ελδηαθεξνπζψλ εθαξκνγψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ
αηζζεηήξεο.
Μειινληηθά, ιφγσ ηνπ έληνλνπ αληαγσληζκνχ, ζηφρνο ησλ εηαηξηψλ ηνπ IoT ζα είλαη
ε εμαζθάιηζε κνλαδηθψλ δηεπζχλζεσλ IP γηα ην θάζε πξντφλ ηνπο. Με απηφ ηνλ
ηξφπν πέξα απφ ηελ αμία πνπ ζα ιάβεη ην πξντφλ ζα είλαη θαη αζθαιέζηεξε ε
κεηάδνζε ησλ δεδνκέλσλ. Φξεηάδεηαη λα γίλεη πεξαηηέξσ έξεπλα ψζηε λα βξεζνχλ
ηξφπνη γηα λα ππάξμεη κεγαιχηεξε θάιπςε ζην δίθηπν ησλ αηζζεηήξσλ. Έηζη δε ζα
πεξηνξίδνληαη νη ρξήζηεο ζε κηα κηθξή έθηαζε.
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